
Het Abtshof CVBA 
te Borlo - Gingelom



Hello!
I AM JAYDEN SMITH
I am here because I love to give 
presentations. 
You can find me at @username
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Wonen
Eind 2017: oprichting CVBA en 
aankoop hoeve

We plannen: 
➢ 10 tot 12 woningen
➢ Gemeenschappelijk: keuken, eetzaal, 

co-workingplek, wasplaats, ateliers, 
logeerkamers, fietsenstalling, berging, 
tuin, parking,…

➢ Flexibel ifv levensloop
➢ 250 000 euro per unit (+/- 100m2)
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Ondernemen
➢ Land- en tuinbouw: op het veld van > 

1,5 ha (zelfvoorziening + 
korteketenlandbouwproject)

➢ Cultuur en vieren: ruimte voor events

➢ Samenwerken: ruimte voor 
activiteiten (binnen waardenkader en in 
overleg) vb. workshops, coaching,…

➢ Tijdelijk verblijf en wonen 
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Visie en waarden
⊷ Cohousing = compacte zelfstandige woningen in 

combinatie met gemeenschappelijke ruimtes 
⊷
⊷ Intergenerationele woongemeenschap die organisch kan 

groeien, waar we willen co-creëeren, ook in samenwerking 
met de ruimere buurt 

⊷ Vanuit de overtuiging ‘samen meer dan alleen’,
⊷ willen we samen wonen en werken
⊷ en ook: vieren, rusten, spelen, organiseren, ontdekken, 

ontwikkelen,…
⊷10



Place your screenshot here
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Ecologisch

Sociaal

Toekomstgericht

Dynamisch

Spiritueel



⊷ We sluiten daarbij aan op verschillende maatschappelijk trends: 

⊷ Van bezitten als individu naar samen bezitten en delen

⊷ Naar een economie met respect voor het begrensd ecosysteem

⊷ Van consumptief en competitief handelen naar coöperatief leven 
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Herverdelen
➢ Meer ruimte door ze te delen (minder verkaveling)
➢ Diensten naar platteland

Markt
➢ We ruilen geld voor aandelen 
➢ We ruilen diensten of goederen voor geld (ifv

voortbestaan)

Wederkerigheid
➢ Bewoners dragen mee het project, het project 

draagt mee de bewoners 

Coöperatief ondernemen
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➢ Deel van de groep 

➢ Eén dag per week werken voor de 

gemeenschap 

➢ Mee genieten van wat we samen creëren

➢ Onderlinge hulp

Engagement
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Een zuivere coöperatieve 
vennootschap

Waarom?

➢ Éénduidigheid: wij ZIJN een onderneming

➢ Eenheid van handelen

➢ Continuïteit over generaties heen

➢ Duurzame herbestemming van historisch pand

⊷
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Bewoners 

( A-aandeel-houders)

RVB

AV

Experten

B-aandeel-
houdersKlanten 

Buurt en 
maatschappij
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Dank voor jullie aandacht!

Vragen?
Spreek ons gerust aan: Jos, Philippe, Sabrine of Kim

Of mail naar abtshofcvba@gmail.com


